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LIVRO “O Poder de uma Vida de Oração” 
BLOCO 13 
CAPÍTULO 13 e 14 – “Por que podemos pedir?” e “O quanto Deus é 
pessoal?” 

1. O que está no centro de um pedido de oração? 
a. A capacidade de fazer diferença 
b. A capacidade de mudar alguma coisa 
c. A questão do poder 
d. As alternativas acima estão corretas 
e. Todas as alternativas estão erradas 

2. O que precisamos admitir como resultado do poder da oração? 
a. Nossa fraqueza 
b. Nossa força  
c. Nossa sabedoria 
d. Nossa ignorância 
e. Nossa sensatez 

3. Quais características do nosso Deus são ressaltadas neste capítulo? 
a. Deus finito e pessoal 
b. Deus infinito e impessoal 
c. Deus infinito e pessoal 
d. Deus soberano e pessoal 
e. Deus infinito e onipresente 

4. O que precisamos fazer para que a nossa vida de oração se abra para 
um Deus infinito que nos busca? 
a. Controlarmos nossa vida 
b. Deixar Deus controlar nossa vida espiritual 
c. Manter o controle 
d. Não nos rendermos a Deus 
e. Abrir mão do controle, nos rendendo a Deus. 

5. O que Jesus está sendo quando ora no Getsêmani, “afasta de mim 
este cálice”?  
a. Ingênuo 
b. Autêntico 
c. Humilde 
d. Bondoso 
e. Sábio 

6. O que acontece quando deixamos de ser nós mesmos com Deus?  
a. Nossa conversa com ele deixa de ser humilde 



b. Nossa conversa com ele deixa de ser sábia  
c. Nossa conversa com ele deixa de ser amigável 
d. Nossa conversa com ele deixa de ser sensível  
e. Nossa conversa com ele deixa de ser honesta 

7. Segundo Jonathan Edwards e seu discípulo John Piper qual o melhor 
presente que recebemos de Deus? 
a. A vida 
b. A salvação  
c. Ele mesmo 
d. A saúde 
e. A morte 

8. O que dá equilíbrio perfeito a oração? 
a. Desejo e domínio 
b. Força e poder 
c. Força e rendição 
d. Desejo e rendição 
e. Nenhuma das alternativas está correta 

9. O que perco, quando tenho uma vida de oração?  
a. Meu reino 
b. Independência 
c. Controle 
d. Dependência 
e. As alternativas a, b e c estão corretas 

10.  O que ganho, quando tenho uma vida de oração? 
a. Intimidade com Deus 
b. Um coração em paz 
c. O reino de Deus 
d. As alternativas acima estão corretas 
e. Todas as alternativas estão erradas 

 
RESPOSTAS DO BLOCO 12:  

1. E                               4. B                              7. A                      10. E 
2. A                               5. E                              8. B 
3. C                               6. D                             9. E 
                                  

    Obs: Conforme o estabelecido no Edital da Gincana, nos meses de 
dezembro e janeiro, faremos uma pausa no envio de perguntas. 
Retornaremos com um novo bloco dia 03 de fevereiro de 2020. 


